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1 Curriculum  

     In anul scolar 2012-2013 activitatile de la invatamantul prescolar s-a realizat respectand 

calendarul activitatilor aprobat in prima sedinta a comisiei metodice . Proiectarea 

activitatii s-a realizat prin insusirea de cunostinte pe baza abordarii trans-disciplinare si 

trans-curiculare a continuturilor programelor scolare . Toate cadrele didactice au parcurs 

cele 6 mari teme conform planificarilor calendaristice proiectate pe unitati de invatare . 

Tot timpul s-a tinut cont de recomandarile primite din partea inspectoarului de specialitate 

si de reglementarile elaborate de MEN , cuprinse in Scrisoarea metodica . S-au derulat 

programe de pregatire suplimenatare , discutii cu parintii , copii au fost implicati in situatii 

evaluative centrate pe obiectivele curiculare analizandu-se nivelul de performanta realizat 

dar si natura dificultatilor de adaptare si invatare . 

2 Curriculum la decizia scolii  

La sedintele cu parintii toate gradinitele si grupele au dezbatut teme interesante legate de 

dezvoltarea socio-emotionala a copiilor . Optionalele au fost alese de parinti astfel incat 

acestea sa corespunda aspiratiilor lor .  

3 Activitati curriculare si extrascolare  

La nivelul gradinitei Alba-ca Zapada s-au organizat o serie de activitati extracurriculare si 

extrascolare acestea fiind centrate in egala masura pe formarea capacitatilor intelectuale 

de baza , a atitudinilor si comportamentelor dezirabile la prescolari . Toate gradinitele au 

fost implicate in marcarea unor evenimenimente importante uc m ar fi  Ș Halloween , Ziua-

Nationala a Romaniei , Nasterea Domnului , Marea Unire , Pastele , 8 Martie , 1 Iunie , 

fiecare grupa organizand activitati in maniera proprie . In cadrul saptamanii ,, Scoala Altfel 

,, activitatile extracurriculare si extrascolare s-au desfasurat comform graficului aprobat la 

nivelul scolii . Participarea educatoarelor la diferite concursuri judetene si nationale au 

adus incununarea muncii lor prin frumoase premii . Multi prescolari au fost premiati la 

concursuri de creatie artistico-plastice .  

4 Formarea profesionala continua  



Educatoarele au participat la numeroase cursuri de formare profesionala continua 

dobandind abilitati si competente in acest domeniu . In perioada 12-17 aprilie 2013 un 

numar de 10 educatoare au participat la cursul de formare derulat de CCD ,, Dezvoltarea 

socio emotionala a copiilor de varsta prescolara,, . Activitatea din cadrul comisiei metodice 

s-a desfasurat conform graficului bazandu-se pe activitati demonstrative si lectorate sau 

mese rotunde respectandu-se tema anuala de studiu centrata pe 3 subteme . Activitatea 

comisiei metodice s-a desfasurat lunar .  

5 Relatiile cu familile prescolarilor si 

reprezentantii comunitatii .  

Pentru crearea unui mediu ambiental cat mai placut au fost implicati parintii pentru 

actiuni la nivel de grupe si unitate . Obtinerea unor rezultate deosebite  la invatatura si 

disciplina a facut ca tot timpul intre parinti si cadrele didactice sa existe o relatie 

permanenta . Lunar la nivel de grupa sau organizat sedinte cu parintii , informari la afisier 

si consultatii saptamanale prin consilierea parintilor .  

6.Concluzia  

Sprijinirea personalului didactic in aplicarea reformei sistemului educational a dus la 

rezultatele dorite si la imbunatatirea activitatilor didactice . Activitatile din gradinita au 

furnizat sprijin teoretic si practic si a mobilizat intregul colectiv de educatoare pe parcursul 

intregului an scolar . Ne declaram multumiti de activitatea comisiei metodice si credem ca 

am respectat toate prevederile scrisorii medtodice  
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